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Vandrådet for alle

styrker:

– Vidensdeling og samarbejde

– Dialog og forhandlinger med 
myndigheder og samarbejdspartnere

– Den decentral vandforsyning
• Kvalitet, forsyningssikkerhed, lav pris.

– Forbrugereje og –demokrati
• Ejerskab og direkte indflydelse



Start med at 
få alle vandværkerne med

Vandråd

Vandrådet for alle
samler kompetancerne

et sted



Dit bidrag til det vandrådet for alle
Husk: du er ikke i netværk med dig selv.



Vidensdeling

• Fælles evaluering og lokal benchmarking:
– Deling af erfaringer med indkøbte produkter som måler, rør 

ventiler og tjenesteydelser.

– Sammenligning af vandspilds %

– Sammenligning af elforbrug kWh/m3

– Sammenligning af priser er serviceniveau.

• Vidensdeling og inspiration:
– Erfaringsudveksling 

– Foredrag om drifts- og administrations erfaringer

– Invitation af eksterne foredragsholdere fra firmaer, 
myndigheder og brancheorganisationer



Samarbejde

• Køb af materialer og tjenesteydelser:
– Fælleskøb af målere m.m.

– Fælles udbud af vandanalyse opgaver

– Fælles rammeaftaler med entreprenør- og vvs firmaer

– Fælles rammeaftaler med regnskabskontor og revisor

• Administration, drift og tilsyn:
– Varetagelse af tilsyn og drift ved sygdom og ferie

– Deling af vagtberedskab

– Administrations samarbejde



• Samlet repræsentation af vandværkerne:
– Takstblad / regulativ

– Indvindingstilladelser

– Beredskabsplaner

– Vandforsyningsplaner

– Lokalplans høringer

– Koordinations forum

• Vandrådet kan også levere:
– Konstruktiv og værdifuld viden til kommunens embedsmænd 

og politikere.

– Effektiv varetagelse af vandværkernes interesse

Dialog og forhandlinger



I vandrådet for alle er hjælpen 
nær når:

- Der opstår
- Generationsskifte problemer
- Økonomiske problemer
- Behandlings tekniske problemer

- Du møder stigende krav:
- Ledelsessystem
- Uddannelseskrav
- Vandkvalitetskrav
- Regnskabsregler
- Vandsektorlov

- I ønsker at styrke vandværkets:
- Økonomiske robusthed
- Administrative robusthed
- Driftstekniske robusthed



Vandråds Forum

Vandråds Forum

Arbejder med erfaringsudveksling 
på tværs af regionerne

Formålet er at effektivisere 
arbejdet i det enkelte vandråd

Udarbejder materialer og 
metoder hvormed vandrådet kan 
bidrage til at styr det enkelte 
vandværk

Består at den vandrådsansvarlige 
fra hver region.



Her kan du også finde hjælp



Spørgsmål

eller 

kommentarer


